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Nye regler om nedjustering af karaktergennemsnit ved supplering.
Kære vejleder
I forbindelse med aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af 3. juni
2016 (gymnasiereformen) blev det besluttet, at karakterer i suppleringsfag skal tælle med i det karaktergennemsnit, der benyttes ved optagelse
på videregående uddannelse, hvis suppleringsfaget trækker karaktergennemsnittet ned.
Den 1. maj 2022 træder de nye regler vedr. nedjustering af karaktergennemsnit (genberegning) ved supplering af gymnasiale eksamener i kraft.
Bemærk, at ikrafttrædelsestidspunktet for reglerne er blevet udskudt ét år
pga. COVID-19, således at reglerne gælder fra og med 1. maj 2022.
I dette brev finder du informationer om de nye regler, og hvordan du
bedst vejleder elever og kursister om de nye regler, der kan få afgørende
betydning for deres optag på videregående uddannelser.
Det overordnede budskab er, at hvis man supplerer sin gymnasiale eksamen, fx via gymnasial supplering (GSK), hf-enkeltfag eller supplerende
overbygningsforløb (SOF), kan det betyde, at karaktergennemsnittet fra
ens gymnasiale eksamensbevis nedjusteres, når man søger optagelse på
en videregående uddannelse.
Det er derfor meget vigtigt, at elever og kursister vejledes om de nye
regler, og at du som vejleder om muligt tilskynder dem til at vælge fag og
niveauer undervejs i deres gymnasiale uddannelse, undervisningsforløb
eller eux, som kan honorere adgangskravene til den eller de videregående
uddannelser, de ønsker at søge optagelse på. Derved kan de undgå efterfølgende at være nødt til at supplere og evt. få deres karaktergennemsnit
nedjusteret.
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Hvad betyder reglerne mere konkret?
Grundlæggende betyder de nye regler, at hvis man supplerer sin gymnasiale eksamen, kan karaktergennemsnittet herfra blive nedjusteret med
karakteren fra suppleringsfaget i forbindelse med ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 1.
Reglen finder kun anvendelse, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav til den konkrete videregående uddannelse, der søges optagelse
på. Karaktergennemsnittet vil altså kunne blive nedjusteret forskelligt,
hvis der suppleres til flere videregående uddannelser, der har forskellige
specifikke adgangskrav.
Det er ikke muligt at få opjusteret sit karaktergennemsnit via supplering.
Eksempler
Eksempel A:
En elev har afsluttet sin htx-eksamen i juni 2022 med et karaktergennemsnit på 10,5 og har matematik på B-niveau. Eleven ønsker at søge
optagelse på universitetsbacheloruddannelsen folkesundhedsvidenskab,
som har et specifikt adgangskrav om matematik på A-niveau. Derfor
supplerer eleven på GSK matematik B til A og får karaktererne 7/7 ved
prøven. Når prøvekarakteren for suppleringsfaget indregnes i et nyt
karaktergennemsnit, er karaktergennemsnittet lavere end gennemsnittet
fra htx-eksamensbeviset, og derfor bliver karaktergennemsnittet nedjusteret. Det karaktergennemsnit, som eleven kan søge optagelse på baggrund af til folkesundhedsvidenskab, er således det nedjusterede karaktergennemsnit.
Havde eleven derimod fået 12/12 til prøverne i matematik A, ville der
ikke skulle finde genberegning sted, idet et suppleringsfag ikke kan
trække karaktergennemsnittet op.
Eksempel B:
En elev har afsluttet sin hf-eksamen uden overbygning i juni 2022 med
et karaktergennemsnit på 10,5. Eleven ønsker at søge optagelse på universitetsbacheloreuddannelsen antropologi. Eleven opfylder de specifikke adgangskrav til uddannelsen, men mangler en overbygning til sin hfeksamen for at kunne søge en universitetsbachelor. Eleven læser et supplerende overbygningsforløb (SOF) med fagene samfundsfag B (løft af
samfundsfag C til B-niveau), der afsluttes med karakteren 4, og tysk A,
der afsluttes med 7/7.
Da hverken samfundsfag B eller tysk A er specifikke adgangskrav til
antropologi, vil der ikke finde en genberegning sted, og eleven søger
optagelse på baggrund af karaktergennemsnittet fra sin hf-eksamen.
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Eksempel C:
En kursist har lukket sit bevis for højere forberedelseseksamen uden
overbygning i maj 2022 med matematik B. Kursisten har 10,5 i gennemsnit.
Kursisten ønsker at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelsen
datalogi, hvor matematik A er et specifikt adgangskrav. Derfor læser
kursisten et supplerende overbygningsforløb (SOF) med fagene matematik A (løft af matematik B til A-niveau), hvor vedkommende opnår
karakteren 12/12, og fysik B, hvor kursisten opnår karakterne 7/7.
Da det kun er matematik A, der er et specifikt adgangskrav, er det udelukkende det fag, der kan give anledning til evt. nedjustering. Da kursisten har opnået en så høj karakter i matematik A, at det ikke trækker
gennemsnittet fra vedkommendes højere forberedelseseksamen ned,
finder der ikke nedjustering sted.
Det spiller således ingen rolle, at kursisten har opnået 7/7 i fysik B, da
dette fag ikke er et specifikt adgangskrav til datalogi (faget skal dog indgå i SOF for, at der er tilstrækkeligt med løft).

Genberegningen i forbindelse med supplering foretages således, at man
ikke får karakterbonus for ekstra fag på A-niveau ud over det i uddannelsen krævede antal (”Bonus A”), såfremt disse A-niveaufag alene er opnået i kraft af supplering, der er relevant for genberegningen. Det er således
det såkaldte ”Foreløbige eksamensresultat” fra eksamensbeviset, der
genberegnes, og herefter indregnes et eventuelt ”Bonus A” igen.

Hvem gælder reglerne for?
Den nye regel om nedjustering af karaktergennemsnit gælder for personer, der afslutter deres stx, htx, hhx, toårige hf, højere forberedelseseksamen, eux eller eux 1. del den 1. maj 2022 eller senere og supplerer via
gymnasiale suppleringskurser (GSK), hf-enkeltfag, supplerende overbygningsforløb (SOF) eller lignende, som afsluttes 1. maj 2022 eller senere.
Hvis den gymnasiale eksamen er afsluttet før den 1. maj 2022, er man
ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.
Det kan i enkelte tilfælde forekomme, at suppleringsfaget afsluttes efter
den 1. maj 2022, men før den gymnasiale eksamen lukkes. Hvis både
suppleringsfag og den gymnasiale eksamen er afsluttet 1. maj 2022 eller
senere, gør det ingen forskel, at suppleringsfaget er afsluttet først, og
vedkommende vil være omfattet af reglerne om nedjustering.
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Hvordan foretages evt. nedjustering?
Nedjusteringen foretages automatisk som en teknisk genberegning af
karaktergennemsnittet, når en ansøger søger optagelse via kvote 1 på
optagelse.dk, hvis vedkommende har suppleret et specifikt adgangskrav
til den konkrete videregående uddannelse, der søges optagelse på. Nedjusteringen finder sted på baggrund af de digitalt indberettede eksamensbeviser fra de gymnasiale institutioner.

Vigtige budskaber i vejledningen af forskellige elev- og kursistgrupper
Det er vigtigt, at du som vejleder fremadrettet inddrager viden om nedjustering af karaktergennemsnit i vejledningen af elever og kursister undervejs i deres uddannelse eller uddannelsesforløb. Det er centralt, at det
indgår, når elever og kursister vejledes om og arbejder med videre uddannelsesmuligheder.
I det følgende skitseres – fordelt på elev- og kursistgrupper – hvornår
det derudover er vigtigt at være opmærksom på at vejlede om de nye
regler.
Hf-elever i 1.hf bør vejledes om reglerne i forbindelse med
- valg af fagpakke, herunder i forhold til hf med overbygning/udvidet fagpakke.
- valg af valgfag.
Kursister på hf-enkeltfag bør vejledes om reglerne i forbindelse med
- tilmelding til nye fag
- vejledning i forbindelse med ønske om, at sammenstykke hfenkeltfag til en fuld højere forberedelseseksamen, herunder når
kursisten vælger, hvilke fag der skal indgå i sammenstykningen.
Også i forhold til overvejelser om udvidet fagpakke / overbygning.
Htx-, hhx- og stx-elever i 1.g og 2.g bør vejledes om reglerne i forbindelse med
- valg af studieretning i grundforløbet, herunder i den obligatoriske
vejledningssamtale.
- valg af valgfag undervejs i uddannelsen.
Eux-elever bør vejledes om reglerne i forbindelse med
- valg af erhvervsuddannelse ved start på grundforløbets anden del
(GF2)
- valg af valgfag på gymnasialt niveau.
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Fremadrettet bør afslutterelever og -kursister vejledes om reglerne, herunder også kursister på GSK og SOF samt hf-enkeltfag.
Bemærk, at reglerne ikke får betydning for elever og kursister, der afsluttede deres eksamen i sommerterminen 2021 og afslutter i vinterterminen
2022.
På ug.dk findes elev- og kursistrettet information om de nye regler, og du
kan som vejleder med fordel henvise elever og kursister til at søge yderligere information der.

Webinar
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen afholder webinar vedr. de nye regler om nedjustering for relevante medarbejdere på de gymnasiale uddannelsesinstitutioner, herunder
ledelse og vejledere.
Der er p.t. planlagt webinar d. 4. oktober 2021 kl. 15:30-16:30. Se særskilt
invitation.

Yderligere information
Bekendtgørelse om genberegning af det adgangsgivende eksamensresultat ved optagelse på videregående uddannelser.
Du kan finde yderligere informationer her:
- Uvm.dk
- Ug.dk
Med venlig hilsen
Anders Broholm Andersen
Specialkonsulent
Direkte tlf. +45 5172 9832
Anders.Broholm.Andersen@stukuvm.dk
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